1. Gliederung

Výroční zpráva za rok 2018
+ akce a činnost 2019
+ výhled 2020
Brumov – Bylnice, 16. 5.
2017
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Návrh programu výroční členské schůze v Brumově - Bylnici
dne 16. května 2019 (zahájení 10.00, ukončení 12.30)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

10.00
Zahájení, případné doplnění a schválení programu (předseda) 10 min.
10.10
Organizační slovo tajemníka 5 min.
10.15 Volba mandátové/volební komise a návrhové komise (tajemník) 5 min.
10.20
Zpráva o činnosti Pro Silva Bohemica v roce 2018 (předseda) 10 min.
10.30
Zpráva o hospodaření PSB v roce 2016 (pokladník) 5 min.
10.35
Zpráva o členské základně PSB (tajemník) 5 min.
10.40
Zpráva revizní komise PSB o kontrole hospodaření pobočky v roce 2016 (RK) 5 min.
10.45
Zpráva o členské základně PSB (tajemník) 5 min. - to máš dvakrát
10.50 Plán akcí na rok 2019 (předseda) 15 min.
11.05
Návrh rozpočtu PSB na rok 2019 (hospodář+předseda) 15 min.
11.20
Hlasování o předložených zprávách a návrzích (tajemník) 5 min.
11.25
Různé a diskuze 50 min.: -ČLS (předseda, 5)
-studijní cesta CH (místopředseda, 10)
-DONH (JZ, 5)
-nová řada DOOKH? (předseda, 5)
-web, fb, příspěvky, komunikace (tajemník, 10)
-diskuze z pléna
12.15
Rezerva 15 min.
12.30
Ukončení jednání
Každý člen má možnost navrhnout zařazení dalších bodů schůze až do okamžiku schválení programu, případně je potom prezentovat v bodě "Různé".

Výroční zpráva za rok 2018 (předseda)

Přehled činnosti
• přehledně uvedeno v únorovém oběžníku, stále k dispozici na www
stránkách spolku www.prosilvabohemica.cz
• 2 jednání rozšířeného výboru
• několik jednání na MZe, MŽP (témata – dotace pro nepasečné
hospodaření, demonstrační objekty, změna legislativy, …
• celkem 7! akcí typu odborný seminář, konference, z toho 2
mezinárodní (není v tom výjezd do Rakouska)
• přijetí zahraniční návštěvy
• vznik nových demonstračních objektů
• vydání knížky
• příprava „skládačky“
• (+ „lesnická výzva“)
• …

Výroční zpráva za rok 2018 (hospodář)

Zpráva o hospodaření
• …

Výroční zpráva za rok 2018 (tajemník)

Zpráva o členské základně
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktuálně v evidenci 163 členů
Z toho 149 členů má zaplacené čl.příspěvky do roku 2018
Noví členové za rok 2018 – 24,
Noví členové za rok 2019 – 10
Vyřazeno v r. 2018 pro neplacení příspěvků: 8
Při roční závěrce vyřazuji z evidence, pokud nemají zaplacené
poslední tři ukončené roky
Evidence členů a příspěvků dostupná na webu pro členy
Vyřazení nebo odhlášení členové v seznamu zůstávají (počet=0)
Vyřazení členové dále dostávají e-maily jako „příznivci“
Mapa – značka jen v případě souhlasu ke zveřejnění adresy

Plán na rok 2019 (předseda)

Plán akcí na rok 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2. programové jednání rozšířeného výboru v Otíně (teze nového LZ)
5.4. pěstební setkání na Klokočné
17.4. jednání PSB x MZe o nepasečném lesnictví v novém LZ
18.4. jednání ke Koncepci LH v ČR (+ další budou následovat)
16.-17.5. výroční členská schůze
23.8. seminář o využití přípravných dřevin v podmínkách Vysočiny
(pro technologickou platformu – lesnickou veřejnost, Velká Bíteš)
27.-.31.8. velká studijní cesta za výběrnými lesy Švýcarska
11.10.? další seminář na Kocandě u Kinských (cca opakování
formátu akce z loňského prosince)
příprava dalších knížek (Biolley, Klokočná, PSB 25), zakládání dalších
demonstračních objektů, „skládačky“
příprava 25 let Pro Silva Bohemica

Plán na rok 2019 (předseda)

Plán hospodaření 2019
• bude jistě deficitní
• výdaje: studijní cesta do CH (uvažována jen čistá
„ztráta“ 60 tis. bus, další?), knížky (50 tis. PSB 25, 20
tis. Klokočná), skládačky (dotisk + nové 20 tis., zahr.
cesta výboru 15 tis.?,) provoz a režie (web,
drobnosti, prezenty, …10 tis.), semináře (100 tis.),
úhrnem 275 tis.
• příjmy: příspěvky (po započtení odvodů 10 tis.),
semináře (120 tis.), DO (45 tis.), úhrnem 175 tis.
• může to tak být?

Mimořádné počiny: výčet

Dotazy, návrhy, připomínky:
Milan Hron, tel. 608 88 55 25, predseda@prosilvabohemica.cz,
Milan Košulič, tel. xxx xxx 500, tajemnik@prosilvabohemica.cz
diskuzní fórum na www.prosilvabohemica.cz
pozitivní reakce na https://www.facebook.com/ProSilvaBohemica/

